
 
Październik 

 

1. Dary jesieni 

2. Dbamy o zdrowie 

3.  Jesienią w parku i w lesie   

4. Zabawy na jesienne wieczory 

 

 

 

 
        Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 

 
• Utrwalimy nazwy warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata 

• Zapoznamy nazwy owoców krajowych i egzotycznych 

• Będziemy doskonalić umiejętności globalnego czytania 

• Poznamy nazwy grzybów jadalnych i niejadalnych, utrwalimy zasady 

bezpiecznego grzybobrania 

• Wprowadzimy literę A, wyróżnimy ja w wyrazach 

• Utrwalimy nazwy darów niektórych darów jesieni 

• Wprowadzimy pojęcia : waga i ważenie 

• Utrwalimy zasady zdrowego żywienia 

• Wprowadzimy pojęcie: zdrowy styl życia 

• Będziemy uważnie słuchać tekstów literackich i udzielać odpowiedzi na 

pytania dotyczące ich treści 

• Stworzymy piramidę zdrowego żywienia 

• Będziemy rozwijać ogólną sprawność fizyczną, poprzez udział 

• w zabawach ruchowych 

• Będziemy rozwijać poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie 

•  i samopoczucie 

• Poznamy literę I 

• Będziemy doskonalić przeliczanie elementów 



• Utrwalimy informację dotyczące zmian zachodzących jesienią 

• w przyrodzie 

• Będziemy doskonalić umiejętności analizy i syntezy sylabowej 

• Będziemy rozwijać wrażliwość dzieci na problemy ludzi i zwierząt 

• Poznamy elementy świata fikcji, będziemy odróżniać je 

• od rzeczywistości 

• Będziemy wyrażać emocje za pomocą muzyki i tańca 

• Wdrożymy się do odróżniania elementów świata mediów 

• od rzeczywistości 

• Poznamy niektóre monety i banknoty 

• Utrwralimy wiedzę o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, 

sufler, scenograf itp. 

• Będziemy doskonalić umiejętności społeczne poprzez zabawy teatralne 

• i dramowe 

• Będziemy kreślić po śladzie i samodzielnie poznane litery 

• Utrwalimy zasady współdziałania w grupie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Wysłuchamy wiersza D. Gellner 

 

Żołędzie 
  

 

Chodzę i zbieram żołędzie. 

-A co z tych żołędzi będzie? 

-Będzie żołędziowy król 

I królowa, dziewczynka żołędziowa, 

Żołędziowe talerze, półmiski, 

Żołędziowe kubki i miski. 

Na nich będzie żołędziowa uczta z żołędzi. 

Nie wiem tylko komu 

 smakować będzie? 

-Może dzikom, 

Gdyby przyszły tu z lasu, 

Ale dziki na pewno 

Nie mają czasu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zapoznamy piosenkę 

 

Hartuj ciało 
  

W zdrowym ciele zdrowy duch, 



a dla ducha dobry ruch. 

Siła, sprawność i odwaga 

nie przeszkadza lecz pomaga. 

Życie jak bieg z przeszkodami 

trudne może być czasami 

 
Ref. Zatem raz, dwa i trzy, i cztery, 

wyłączamy komputery, 

raz, dwa i trzy, i cztery, 

wyłączamy komputery. 

 
Hartuj ciało, hartuj  ducha 

od podeszwy aż do ucha. 

Rower deska bieg na setkę, 

ścieżka zdrowia, gra w kometkę. 

Gdy rodzina się wygina, 

to nie weźmie jej angina, 

a jak dziadek nie da rady 

niech wykona dwa przysiady. 

 
Ref. Zatem raz, dwa i trzy, i cztery, 

wyłączamy komputery, 

raz,dwa i trzy, i cztery, 

wyłączamy komputery 

 

 

 


